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TERMOS E CONDIÇÕES 

 

Última atualização: 27 de junho de 2022 

 

TERMOS DE UTILIZAÇÃO  

O conteúdo deste website é disponibilizado com o objetivo de fornecer informações de caráter 

geral e não constitui aconselhamento jurídico ou profissional, nem a prestação de qualquer tipo 

de serviço.  

A “AYRES PEREIRA, MOUTINHO & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP RL” (“APM”) 

não é responsável por quaisquer perdas, prejuízos, pedidos, reclamações, riscos ou danos, 

independentemente do seu tipo e natureza, decorrentes do uso deste website, seja por erros 

ou omissões no conteúdo do mesmo, seja pela falha (temporária ou permanente) do website 

ou por qualquer outra sua característica de utilização e funcionamento.  

Este website não deve ser invocado ou tratado como um substituto do aconselhamento 

específico relevante para circunstâncias particulares. 

Este website é meramente informativo, não tem caráter publicitário, nem constitui garantia de 

quaisquer resultados profissionais. 

É expressamente proibido ao utilizador deste website efetuar reproduções, cópias, 

modificações, comunicações públicas, distribuições ou qualquer outro tipo de cedência, gratuita 

ou onerosa, de quaisquer textos, fotografias, imagens, ilustrações, gráficos, sons, vídeos, 

animações ou outros conteúdos disponíveis neste website, salvo prévia autorização, expressa e 

por escrito, por parte da APM. 

Todos os direitos relativos a este website, incluindo a marca, a denominação abreviada e o 

logótipo “APM” são da titularidade exclusiva da sociedade ou foram devidamente licenciados e 

registados a favor da mesma. O utilizador reconhece que os conteúdos deste website estão 

protegidos por direitos de propriedade intelectual e obriga-se a respeitar tais direitos. 

 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A APM recolhe dados pessoais de pessoas singulares, tratando-os e protegendo-os em 

conformidade com a Lei e com boas práticas em matéria de proteção de dados. 

Para quaisquer questões relativas ao tratamento dos seus dados pessoais, por favor consulte a 

nossa Política de Privacidade disponível no website. 

 

WEBSITES, SERVIÇOS E APLICAÇÕES DE TERCEIROS 

O website da APM pode conter links (hiperligações) para websites, serviços e aplicações de 

terceiros, que não são abrangidos por estes Termos e Condições. 

As hiperligações para conteúdos de terceiros apresentados neste website são fornecidas apenas 

para a conveniência do utilizador. A inclusão de uma hiperligação neste website não representa 
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qualquer recomendação, aprovação ou garantia do mesmo pela APM ou por qualquer um dos 

seus colaboradores. 

A APM não pode ser responsabilizada, em circunstância alguma, pelo conteúdo, exatidão, 

veracidade ou legitimidade desses websites, serviços e aplicações, nem pela má utilização dos 

dados recolhidos ou tratados por intermédio dos mesmos. 

A APM alerta os seus clientes e o público em geral para este facto e para a necessidade de, antes 

de utilizarem tais websites, serviços e aplicações, lerem atentamente as regras relativas ao seu 

funcionamento, utilização e ao tratamento de dados pessoais definidas por esses terceiros. 

 

ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES 

Ao utilizar este website, concorda com as regras estabelecidas nestes Termos e Condições, na 

Política de Privacidade e na Política de Cookies.  

A APM reserva-se o direito de, a todo o momento e sem aviso prévio, alterar os presentes 

Termos e Condições, a sua Política de Privacidade e a sua Política de Cookies. As alterações serão 

publicadas neste website. 


